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Zij, die losse nummers van den tweeden jaargang mis-
sen, worden verzocht ze nu ter completeering aan te
vragen. Van den eersten jaargang zijn geen losse num-
mers meer voorradig.

Zij, die een volledigetweede jaargang wenschen, worden
verzocht, deze nu aan te vragen. De prijs is f i.60,
franco per post / 1.75. De voorraad is zeer beperkt.

Partijen bij de Raadsverkiezingen.
De Raadsverkiezingen zijn tegenwoordig in ver-

scheiden plaatsen niet. van de lucht en dan doet
zich de vraag voor: Wat is eigenlijk het verschil
tusschen de Soe. Dem. Partij en de andere vooruit-
strevende partijen in den lande, die er redelijke
gemeente-programs op na houden.

Die partijen zijn de Vrijzinnig-Democraten en de
S. D. A. P. Maar hoe goed de programs dezer par-
tijen ook mogen zijn, hoe betrekkelijk weinig ons
gemeenteprogram van de genoemde moge afwijken,
er is nochtans een hemelsbreed verschil tusschen
hen en ons.

Wat de Vrijzinnig-Democraten betreft is dit onder-
scheid zeer gemakkelijk uiteen te zetten. Elkeen
kent de bestaansgrond dezer partij van «leiders»,
achter wie eigenlijk geen soldaten *taan. De vrij-
zinnige democratie is een voorpost van het kapitalisme
in den strijd tegen het proletariaat. Zij bestaat mede
om min bewuste arbeiders-groepen argumenten te
leveren otn met het kapitalisme samen in plaats van
ertegen fe j 1 11. Zij geeft schoone programs,
schoone beloften met de zekerheid ze niet te zullen
houden. Zooals de partij een streng-kapitalistische is,
met woorden en beloften aan den strijd en de weten-
schap van het proletariaat ontleend, een tweeheid
dus, zoo komt die tweeheid in elk harer handelingfen,
in haar personen en in haar gansche historie uit.
Bijna steeds stemmen in belangrijke gevallen de
vrijzinnig-demokraten (natuurlijk elk hunner zich\
hullend in zwaarwichtige redenen) tegen elkaar en
heffen zoo het resultaat van hun aktie, van hun
bestaan zelf op. Zoo wordt hun program benut
om naar buiten demagogische argumenten te leveren
ter bestrijding van het Socialisme, maar niet om
naar binnen verwezenlijkt te worden. Er is immer
een hoogere rede te bedenken, waarom de schoone
programeischen voor goed of voor langen tijd moeten .
blijven rusten.

En wat de personen betreft der vrijzinnige demo-
kratie, hoe knap sommigen hunner mogen zijn of
vaak schijnen, ze beginnen wel soms hun jonge leven
als flinke strijders en werkers voor hun beginselen
zooals Treub, maar eindigen, eenmaal in de baantjes
gekomen, door meestal volkomen om te vallen. Zoo
beleven we thans het schoone schouwspel dat de heer
Treub de wethouderVan den Bergh terecht verwijt zijn
beginsel bij de erfpacht in de steek te laten, terwijl deze
zelfde heer Treub reeds sinds lang zijn jeugdigstrijdvuur
voor de demokratie in het algemeen heeft verloren.
Hij, de ex-radikaal, ex-wethouder, ex-professor, ex-

demokraat Treub is tegenwoordig voor reaktionairc
versterking van de Eerste Kamer als tegenwicht tegen
de Tweede te vinden en gedraagt zich gelijk bekend
ook tegenover de vakvereenigingen der ambtenaren,
als een echte rcaktionair. En ergst van al, de goede
man heeft zelfs het beginsel van het Alg. Kiesrecht
reeds eenmaal in de steek gelaten, daargelaten nog
dat de strijd voor dit princ.iep door zijn partij niet
daadwerkelijk wordt gevoert.

Konklusie, een dergelijks onbetrouwbare partij,
partij met twee aangezichten, kunnen de arbeiders
hun steun niet geven, hoe schoone programs, hoe
schoone woorden ze ook moge neerschrijven.

Maar de S. D. A. P. Hoe staat het daarmede ten
opzichte van de Raden? Haar program is het voor-
beeld voor het onze geweest, kon dan niet haar
strijd in de Gemeenteraden eveneens ons ten voor-
beeld zijn? In het algemeen, arbeiders, bedenkt dit
wel, neen, en wij zullen u zeggen waarom.

Het verspreiden van het iiekencte biljet der tem-
perende vrijzinnig-demokraten door de S. D. A. P.
Amsterdam II waarop Henriette Roland Holst terecht
wees; het evenals de liberalen bovenal den strijd
voeren tegen den klerikaal bijv. in Amsterdam VI
(„Stemt in geen geval Mr. De Vries"!" was het
parool der S. D A. P.); het niet principieel den strijd
voeren tegen het bizonder verdommende kerkelijke
onderwijs, wegens de zgn. Groninger motie die die
partij aan het bijzonder onderwijs vast legt — het
zijn teekenen van wat de verkeerde strijdwijze, de
verkeerde weg is, die de S. D. A. P. gaat.

Herinnert ge u, arbeiders, nog dat het P. B. van
de S. D; A. P. het niet noodig vond in het distrikt,
waarin op het oogenblik een Raadsverkiezing plaats
vindt, in Amsterdam IV nl., den strijd aan te binden
met den Ünie-liberaal Van Hamel? Welnu, ook dit
is een teeken, een teeken van het verkeerde gevoel
van tegemoetkoming dat de S. D. A. P. soms betoont
aan de programs of personen der vrijzinnigen, een
teeken van cle groote fout dezer partij dat zij al te veel
en te uitsluitend let op het Parlement en den Raad
zelf, dat ze te veel naar binnen, te weinig naar
buiten werkt, te weinig aandacht schenkt aan de
aktie buiten Parlement en Raden van de ongeorga-
niseerden en niet-kiezers naast cle georganiseerden
en kiezers.

Hoe worden, vragen wij u, arbeiders, de kwesties
die in de Gemeenteraden voor u van belang zijn,
het best opgelost? De kwesties van werkeloosheid,
woningbouw, onderwijs, ; armenzorg, arbeidsvoor-
waarden der gemeentearbeiders, besteksbepalingen,
belastingen enz.? Wij ontkennen niet, dat de
S. D. A. P. op al deze gebieden heel knappe mannen
heeft en dat er heel knappe dingen over gesproken
en geschreven zijn. Maar wij vragen u, arbeiders,
waar en hoe worden deze vraagstukken in besten
zin voor u opgelost? Het antwoord kan en mag
niet anders zijn, gij moogt er om lachen of huilen, —
en de S. D. A. P. lacht «natuurlijk» tegenwoordig
om elk ernstig argument, —: niet anders dan door
versterking van den algemeenen strijd. Niet in de
gemeente in de eerste plaats, maar vooral in de
algemeene politiek kunnen deze kwesties thans nog
alleen vooruit gebracht worden, door versterking van
de macht van het gansche proletariaat. Bijna al de
genoemde zaken, arbeiders, leest ze maar een voor
een na, zijn vooral ook voor de ongeorganiseerden
van het hoogste belang; deze moeten dus in de

strijd worden betrokken, de strijd ten slotte voor
het Algemeen Kiesrecht en het Socialisme. En dat
de S. D. A. P. hiertoe in gemeentezaken zelfs geen
poging meer doet is zoowel gebleken op het Kongres
van Gemeenteraadsleden, onlangs door deze Partij
gehouden, als in de redevoeringen die hun kandidaten
en propagandisten bij de Raadsverkiezingen houden.

Want op één ding dient gelet. De reaktie die
ingetreden is ook op het gebied van de gemeente-
politiek is het algemeene verzet van het kapitaal
tegen de, hoe langzaam dan ook, stijgende macht
van de arbeidersbeweging in het algemeen, van het
Socialisme. Tegen deze reaktie moeten we de arbei-
ders mobiel maken door ze tot strijders te maken,
tot socialisten, niet alleen de kiezers maar ook en
vooral de massa der niet-kiezers. Wij moeten de
gansche macht der reaktie bestormen, willen wij
beter woningen hebben, beter levensvoorwaarden enz;,
en dat kunnen wij niet anders en beter dan door-
den machtsstrijd voor het Alg. Kiesrecht. Als uw
keuze op den Sociaaldemokraat dat beduidt, dan
eerst versterkt gij uw macht, uw klasse-macht ook
in de Raad. Maar dan moet gij ook uw stem uit-
brengen op de partij, die den strijd onverzoenlijk
wil strijden, op de partij die het Alg. Kiesrecht
vooraan en steeds in zijn banier voert, op de
Sociaaldemókratische Partij. Wp,

„Slechte Sociaal-Demokraten.”
I.

Naar mate onze partij langer bestaat, na den
eersten en moeilijksten strijd om het leven, wordt
het al duidelijker welke taak zij te vervullen heeft.

Met één zin zou men deze aldus kunnen beschrijven:
Zij heeft te toonen dat cle sociaal-demokratie een
revolutionaire partij is.

Zij wil bij al hare handelingen en besluiten, in
geheel haar optreden — voorloopig dus nog alleen
in haar propaganda-vergaderingen en pers — eerst
vragen: wat is het beste voor onzen strijd voor de
totale verandering der kapitalistische maatschappij in
een socialistische. Alle belangen van het oogenblik,
of van eenige personen, of van een gedeelte der
arbeidersklasse komen pas na dit groote algemeene
belang voor onze partij in aanmerking, zij moeten
daarbij achterstaan en daartegenover zoo noodig
wegvallen.

Er bestaat onder groepen van arbeiders (de Room-
schen, de Protestanten, de Anarchistische individua-
listen en de Anarchistische alleen-vakvereenigings-
mannen, en de Revisionisten) een groote algemeene
drang om het belang van het oogenblik, het belang
van personen en het belang van groepen arbeiders,
b.v. vakvereenigingen, te stellen boven het blijvend
belang van het geheele proletariaat: de vervanging
van het kapitalisme door het socialisme. Bij al deze
groepen hult zich deze tendenz, deze drang in andere
vormen: bij de geloovigen in geloofsvormen, bij de
anarchisten in revolutionairefrasen, bij deRevisionisten
in hervormingsfrasen. Bij alle schuilt er hetzelfde
achter: de overschatting van het oogenblikkelijk be-
lang en van de mogelijkheid van zijn vervulling, en
onderschatting van het socialisme en van zijn moge-
lijkheid.

Daartegen wil onze partij optreden. Zij wil de kern
vormen van mannen en vrouwen die daartegen overal
opkomt en tegenover dat oogenblikkelijke altijd het
blijvende stelt.



Onze partij wil dus, om de meest praktische en
onmiddellijk tastbare dingen te noemen, optreden:

in de coöperatie tegen het streven de winst, d. w.
z. de uitbuiting der arbeiders (en soms ook der
klanten) en de dividendverdeeling te stellen boven
den steun der arbeidersbeweging;

in de vakbeweging tegen het stellen van het vak-
belang boven het belang van het geheele arbeiders-
volk, b.v. tegen het niet meedoen aan de Meidag-
viering of aan een kiesrechtactie van onze partij ;

in de politiek tegen het stellen van het aantal
zetels en het onmiddellijk verkiezingssucces boven de
bewustwording van het geheele arbeidende volk.

Deze geheele taak is uiterst moeilijk in ons land
om de redenen die reeds dikwijls zijn gezegd en die
wij niet behoeven te herhalen.

Maar die taak is de uiterste inspanning, de toe-
wijding, de liefde, de geestdrift van ieder waarlijk
sociaal-democraat waardig.

Zij richt zich tegen de geheele bourgeoisie die
opzettelijk de arbeiders onder haar juk houden wil,
en tegelijk tegen al die elementen in de arbeiders-
klasse die, onbewust gewoonlijk, de bourgeoisie daarin
helpen.

Onze actie vindt haar toppunt in onzen strijd voor
het algemeen kiesrecht. In de wijze waarop onze
partij dien opvat, in de taktiek die zij daarvoor pro-
pageert, vindt men als in een klein bestek, het wezen
onzer partij, zooals wij dat boven weergaven, terug.

Zij richt zich bij hare kiesrechtactie, tegen alle
deelen onzer maatschappij die op dit oogenblik de
arbeidersklasse verzwakken.

Immers, terwijl de kerkelijke en de liberale en de
demokratische bourgeoisie dat onmisbare middel om
politiek en ekonomisch sterker te worden aan de
arbeiders niet geven wil, — terwijl de kerkelijke
arbeiders er niet voor durven vechten uit godsdienstige
slaafschheid — de Anarchisten niet uit individualisme
en het zien van alleen klein groepsbelang — cle
Revisionisten niet op de ware wijze, door opzeggen
van den steun aan de liberalen, uit angst voor hun
zeteltjes en uit zucht naar een verbond met liberalen
of demokraten — terwijl al deze groepen zoo willens
en onwillens bezig zijn het proletariaat te verzwakken,
door het te doen gelooven dat het belang van heden,
van de persoon of van de groep meer is dan het
blijvende belang van het socialisme, — terwijl dit
alles zoo klaar en duidelijk uit kleine belangzucht
door deze groepen wordt gedaan, is het alleen de
S. D. P. die door geheel haar optreden, maar het
allermeest door haar kiesrechtactie en -taktiek het
wezenlijk blijvende en tegelijk ook het eenig te ver-
wezenlijken, en alleen ep deze wijze te verwezenlijken
belang van het proletariaat boven alle nietigere stelt
en hier het Nederlandsch proletariaat op wijst.

H. G.

Een antwoord aan Van der Goes.
111. (Slot.)

Huysmans noemde het een zedelijke lafneid, indien het
Intern. Bureau liier niet verklaarde de S. D. A. P. te be-
schouwen als de eenige vertegenwoordigster van hetNeder-
landsche proletariaat. Mijnerzijds zou hel een zedelijke
lafheid zijn, indien ik naliet het tegendeel te zeggen, üe
in de S. D. P. georganiseerden beschouwen wij, ook na het
te Deventer gebeurde, als goede sociaaldemocraten en
goede bestrijders der bourgeoisie. Wij zijn van die mee-
ning niet teruggekomen, ook na de nauwlijks te verklaren
dingen, die wij van de nieuwe partij na Deventer gezien
hebben.

Woorden gesproken, nadat defusie door de S.D.P.
was verworpen. Woorden gesproken op het Rotter-
damsch congres dcjor Van der Goes.

Wij zullen nu aan Van der Goes geen zedelijke laf-
heid ten laste leggen, zoo min als verraad van beproefde
vriendschappen. Doch wij doen hem een vraag, waarop
niet te antwoorden lafheid ware: Wat is er veranderd
sedert gij deze woorden spraaktr Met welk recht komt gij
thans onze partij bestaansgrond ontzeggen r Met welk
recht, herhalen wij, komt gij thans verdedigen de schand-
daden, welke Bussurn en Weesp ons gaven te aan-
schouwen ? Met welk recht eindelijk is een van Uwe
eerste daden in Uwe functie als partijbestuurder geweest
de toelating van de S. D. P. bij de Internationale te
bestrijden ?

Een beroep op het socialistischkarakter der oude partij
is na het bovenstaande niet meer doenlijk, een beroep
op de geweigerde fusie niet van pas. Een beroep eindelijk
op de wijze, waarop Uwe partij door de onze is be-
streden, een beroep op onjuiste voorstellingen, verdacht-
makingen, leugens, zoo ge wilt, ware al evenmin ter zake
dienende. Op dezen grond immers weigert men geen
aansluiting bij de internationale, aangenomen zelfs, dat
inderdaad De Tribune en de S. D. P. zich aan dit euvel
in hooge mate schuldig maakten. Een beroep hierop
ware ook daarom gevaarlijk, omdat op dezen zelfden
grond de oude partij groot gevaar zou loopen buiten de
deur van de internationale vergaderplaats te worden
gezet. Zoodat wij, om de woorden van Van der Goes

nogmaals te gebruiken, niet zouden weten wat te ant-
woorden, zoo ons gevraagd werd ook maar één ernstig
motief te noemen voor de verandering, die wij bij onzen
vroegeren partijgenoot tot ons innig leedwezen moeten
constateeren.

" * _
* ..*Na het voorgaande zijn wij gerechtigdkolom na kolom

uit het laatste artikel te doorstrepen. De houding der
kamerfractie bij de behandeling van het staangeld; het
zich willen onttrekken aan de stemmingover een oorlogs-
begrooting; de kiesrechtactie of liever het gebrek aan
actie bij de oude partij; het vrouwenkiesrecht; de afge-
loopen verkiezingen, — allemaal punten door Van der
Goes in zijn betoog gesleept en uitvoerig besproken om
te verklaren, dat de S. D. P. geen bewijs heeft weten
bij te brengen voor de stelling, dat zijne partij het socia-
lisme heeft verlaten. Een stelling, die, juist of onjuist,
niet ter zake doet en daarom door ons werd uitge-
schakeld Incidenteel willen wij echter wel opmerken,
dat het inderdaad voor Van der Goes gemakkelijk is om
deze tekortkoming voor de voeten te werpen. Moeilijk
zal het wezen zijnerzijds de bewijzen te leveren, dat ooit
De Tribune het standpunt heeft ingenomen, hetwelk hij
haar toedicht. Te moeilijker, waar de eenige aanhaling,
die hij ten bewijze zijner bewering aanvoert, deze op de
meest flagrante wijze tegenspreekt: »De S. D. A. P. zou
hoe langer hoe meer tot niets dan een verkiezingspartij,
een volkspartij zonder socialisme, zonder leus, zonder
stuur, afzakken.« {Tribune van 12 Juni). Wordt, vragen
wij, dan niet voor iederen goeden verstaander duidelijk
hier gesproken van een richting, waarin de partij zich
beweegt ? Is deze bewering niet voor Deventer, voor en
na Haarlem, voor en na Utrecht, herhaalde malen uit-
gesproken door de redactie van Hef Weekblad, door
mevrouw Holst in het bijzonder op treffender en scherper
wijze, dan door wien ook? Drukt op het geweten van
Van der Goes dezelfde uitspraak niet ontelbare malen,
in nagenoeg al zijne congresspeeches van de laatste jaren,
op nagenoeg iedere bladzijde van zijn onuitgegeven
brochure »Verkeerde Partijleiding«.?

111.
Wij besluiten.
Doch wij besluiten niet zonder een ernstig woord tot

de Marxisten van beide partijen. Een woord, dat reeds
eerder gesproken had moeten worden, en dat wij uiten
met bescheidenheid, doch met groote beslistheid. Zeker,
wij, die behooren tot de kleinen en nietigen uit het kamp,
tot hen, die in den onderlingen strijd op den achter-
grond zijn gebleven, wij wagen het u toe te voegen, u
Van der Goesen Wijnkoop en Gorter en gij allen, die
verdeeld en uiteen zijt geslagen, dat gij ezels zijt, ezels,
driedubbele ezels. Ezels, die een wig liet slaan tusschen
uwe eenheid, die, na uiteen te zijn gedreven, thans god
betere het, u verleiden laat tot onderlingen strijd. Ezels,
diete balken staan jegensmalkanderen, instede gezamenlijk
den last te torsenen, die u is opgelegd. Pestaat er geen
beteren, bestaat er geen practischer weg dan dezen om
wederom te geraken tot de eenheid van het Marxismer

Wij zijn het oneens geweest over de vraag, of wij in
de oude partij móesten blijven, oneens tijdens hetDeventer
congres, oneens tijdens de fusie. Maar wij zijn het eens
over de zaak. Vrienden van beide partijen, het Marxisme
konit op deze wijze in het gedrang. Ik spreek hier niet
van de persoonlijke banden, die verscheurd zijn of op
het punt staan dit te worden; het Marxisme, het in
Nederland zoo zwakke Marxisme kan onze eenheid niet
ontberen. Wij hebben ons laten verdeeleïi; wij hebben
ieder onzen weg gekozen; men doet nog steeds pogingen
den. afstand grooter te maken: geeft acht Marxisten en
blijft één. Het is de zaak van het proletariaat, Van der
Goes, het is de zaak van de Marxistische taktiek, die
gij verzwakt met uwe artikelen; het is uw eigen zaak, die
gij benadeelt. A)

Dit wilden wij eens duidelijk zeggen. Wij hebben niet
geaarzeld de artikelen van V. d. Goes zóó aan te pakken,
als wij meenden, dat zij verdienen. Doch de broeder-
lijkste gevoelens verbinden ons met hem als weleer, zoo-
lang hij en de zijnen zullen staan op het standpunt van
onze gemeenschappelijke leer en onze gemeenschappelijke
taktiek. Wij zijn ons maar al te goed bewust, dat wij
hen noodig hebben, zoo goed als wij weten, dat zij onzen
steun wellicht nog eens zullen behoeven. En zeker weten
wij ook, dat het Marxisme onze eenheid van noode heeft
en dat de tijd kan komen, waarin wij weder naast elkander
zullen staan in eenzelfde ptrtijverband. Moeten wij dan
vervreemd zijn van onze dierbaarstebetrekkingen, moeten
wij als vijanden, gebroken, gehavend, machteloos staan
als de dag dtór is, waarop de partijen zich zullen ver-
eenigen ? Eilieve nogmaals, Kautsky heeft het ons gezegd:
de éénheid van het Marxisme vóór alles. Is het dan te
laat dien raad nog op te volgen ? Vooruit, redactie van
De Tribune, geeft het goede voorbeeld en zegt, al moogt
gij in ondergeschikte uitingen van dit slotwoord met mij
van meening verschillen, zegt uw sympathie ermede.
Vooruit, redactie van Het II eekblad, stapt heen over de
kleine ruzies van den dag: doet desgelijks. Dan, vrienden,
zullen wij gesterkt uit dezen droeven tijd te voorschijn
treden, gesterkt ten spijt van allen, wien de verbrokkeling
van het Marxisme een welbehagen is. H. W. J. S.

1) Van der Goes denke niet, dat deze woorden zich uitsluitend
tot hem en de zijnen richten. Wel zijn wij van meening, dat hij
het al heel bont maakte. Doch wij keuren evenzeer af, wanneer
men zich onzerzijds laat verleiden — „ten gevolge van overigens
zeer begrijpelijke verbittering!" — onze geestverwanten in de
S. D. A. P. te beiegenen op krenkende -wijze.

Ontwikkelingsarbeid.
Bijna zouden wij geneigd zijn om dit episteltje «Pro-

blemen over Ontwikkelingswerk» te betitelen. Want wil
je tegenwoordig voornaam schrijven dan schrijf je over
problemen.

Of je die «problemen» zelfs maar voor een duizendste
gedeelte nader tot hunne oplossing brengt, doet niets ter
zake, je stelt problemen en maakt de problemen nog
problematischer dan zij ooit geweest zijn.

Met een voorname naam ben je tot alles in staat. Je
revolutioneert de kunstzin in het huisgezin, door Morris—
Crane enz. te importeeren en laat de menschen hunne
behangselpapieren met grauw zakkenpapier verwisselen;
je pompt ze Mozart—Beethoven eerbied in, op straffe
van uitgebannen te worden uit de kring van geestespar-
venu's die Morris' «stijl» n_tapen en Beethoven's pasto-
rales hebben hooren fluiten op een straatfluitjè.

Waarmede ben je nu bezig, zal de lezer vragen. Wel,
ik wilde met deze inleiding een schaduwzijde aanwijzen,
iets wat het ontwikkelingswerk in de arbeidersbeweging
niet moet worden. Of men al met een poeha van schijn-
muzikale kennis de menschen ontraadt de gewone tam-
tam zangnumniers te zingen, daarmee verbetert men nog
heelemaal niet de bodem waarop de kunstsmaak van het
proletariaat zich vormt. Het middel van proletarische
ontwikkeling moet evenzoo op de massa gericht kunnen
worden als haar politieke en economische aktie.

Niet de kleine groeps- of de enkelingen-ontwikkeling
(waaruit zich een parvenuïsme des geestes vormt — die
inderdaad aan te wijzen is, en wel bij wezentjes wier
akelige tronietjes en spraakgebruik een wrevel worden!)
maar de massa-ontwikkeling is hetgeen de arbeidersbe-
weging moet betrachten.

Het is deze «/«wa-ontwikkeling, die wij in Duitschland
en Oostenrijk in de laatste jaren met- bewondering
gadeslaan.

Nevens de misdadige verwarring en desillusies die het
internationaal revisionisme binnen de soe. dem. rijen heeft
gebracht, heeft het ook (O spot van de dialektiek met
de gebeurtenissen van het leven), tegen haar wenschen
in, een aktieven en intensieven massalen ontwikkelings-
arbeid bij de gesmade doktrinairenen sektarische marxisten
te voorschijn gebracht, die ons met gerust gemoed voor
de toekomst alle heil doet verwachten.

Er is in De Tribune reeds iets meegedeeld uit het
verslag der Duitsche partij over dezen ontwikkelings-
arbeid. Een en ander zij hier nog meegedeeld, dat niet
als overtollig mag worden beschouwd.

Nevens het blad voor de jeugd, is reeds een speciaal
vakblad voor arbeiders-bibliotheken verschenen: «Der
Pibliothekal» (uitgave van de Leipziger Volksdruckerei).
Een orgaan dat een gids is voor de oprichting en ont-
wikkeling van arbeiders-bibliotheken. Er zijn bepaalde
rubrieken over allerlei, voor de samenstelling van arbei-
ders-bibliotheken, van het hoogste-belang zijndekwesties.

Boekbesprekingen zoowel als statistischerapporten over
de ontwikkeling van de arbeiders-bibliotheken. Men vindt
in nIJ. 3 (bijblad) een statistiek over hetgeen de arbeiders
lezen bijv. in Dresden, Breslau, Stuttgart, Leipzig, Berlijn
enz. Deze enorme arbeid werkt sterker en massaler dan
welke politieke blok-manoeuvre ook.- Maar nog krachtiger en frappanter vatten de Oosten-
rijkers dit ontwikkelingswerk aan. Ook daar is een speciaal
aan de ontwikkeling der arbeiders dienstige courant —
Pildungsarbeit verschenen.

In Der K'ampf (no. van io. Juli 1909) heeft partijgenoot
Robbert Danneberg (en redakteur van het nieuwe blad)
een artikel geschreven „Soe. democratisch opvoedings-
werk", waarin een uitvoerig beeld gegeven werd van deze
prachtvolle kultuuraibeid onzer Oostenrijksche partij-
genooten.

In Weenen bestaan reeds heden 16 districts onderwijs-
organisaties, 7 daarvan bezitten wettelijk gesanctioneeide
statuten, 9 bestaan van uit verschillende distrikten be-
staande arbeidersorganisaties saamgebrachte leden; 13
onderwijsorganisaties hebben eigen lokalen, waarvan de
kosten jaarlijks 20000 kronen bedragen.

In 3 distrikten is reeds centralisatie van bibliotheken
doorgevoerd. Deze ontwikkelingsorganisaties (bezirks-unter-
richtsorganisationen) heffen van alle aangesloten ver-
eenigingen een regelmatige contributie, die tusschen
1 heller per lid en per maand en 2 heller per lid en
per week variëeren.

Daarvoor is alle onderwijs, voordrachten die gegeven
worden voor alle leden van de aangesloten organisatiesvrij.

Wat de ontwikkelingscentrale wel vermag, blijkt uit
deze tabellen.

Er werden voordrachten gegeven (de Oostenrijksche,
vooral de Weener arbeider hoort liever een voordracht
dan dat hij leest)

voor Vakvereenigingen ..... 549
» Jeugdorganisaties 14°
» Vrouwenverenigingen. ... 5 2

» Politieke Organisaties . . , . 94
■:> Onderwijs en Ontwikkelingsver. 338
» ' Vereenigingen voor Sport . . 12
» Ver. van verschillende aard. . n

1196
104 dezer voordrachten hadden buiten Weenen plaats.
Dat alles geldt voor 1907—1908.
Wat de onderwerpen waren, blijkt uit de volgende

verdeeling:
Socialisme en Sociaalpolitiek 60 ond. 309 voordr.
Geschiedenis en politiek . .40 » 174 »
Natuurwetenschap .... 12 » 79 »



Medicijnen 15 ond. 52 voordr.
Litteratuur 9 » 32 »
Reciteeren — » 115 »
Verschillende (wijsbegeerte en

rechtswetenschappen,enz). 28 » 103 »

rÓ4 ond. 864 voordr.. Niet minder dan 60 voordrachten/"^^» werden ge-
houden: 46 voor onderwijsver., 4 voor politieke ver., 7
voor vakver., 2 voor vrouwenorg. en 1 voor een sportver.;
53 hadden in Weenen en 7 in de provincie plaats. De
aard van de onderwerpen waren partijprograms (12 keer
in 101 voordrachten); Doel van het Socialisme ; Socialisme
en Anarchisme; Gesch. v. h. Socialisme; Gesch. van de
Vakbew. in Oostenrijk; 'Gesch. van Oostenrijk, enz. enz.

Wel een bewijs dat de zg.n. „neutraliteit" in de ont-
wikkeling van de massa ook louter burgerlijke larie is.

En als bewijs voor het enorme belang dat de Oosten-
rijksche vakvereenigingsleiders zien in dit belangrijke werk,
kunnen hier de woorden van Hueber (de secretarisvan het
Oostenrijksche Vakverb.) meegedeeld worden: „Vanzelf-
sprekend is de taak van de vakvereenigingen, er voor te
zorgen, dat uit de hongerende arbeider, die als lid wordt
gewonnen, een denkende en bewuste partijgenoot wordt
gemaakt, die niet slechts voor de oplossingvan zijn persoon-
lijke maagkwestie denkt en strijdt, maar zich tot taak stelt
de moderne loonslavernij in haar wezen aan te tasten. In
dit teeken en dien geest worden onze organisaties opge-
richt en groot gemaakt". (Verslag van Hueber op het
laatste Oostenrijksch Vakver. congres).

Gulden woorden die in overeenstemming zijn met
gulden daden.

A. S.

Nog eens Organisatievan Landarbeiders.
Op het oogenblik schijnt men in de arbeiders-

beweging wat meer aandacht te willen gaan schenken
-aan de organisatie van landarbeiders.

Te lang reeds heeft men die in ons land verwaar-
loosd. Een te groote overvloed van politieke rede-
voeringen, waarbij vaak de werkelijke klassenstrijd
te veel op den achtergrond werd gedrongen heeft
slapte inplaats van strijdlust gebracht.

Overal vraagt men zich nu af hoe toch dat deel
vari het proletariaat wel te organiseeren zou zijn.

De propagandisten der S. D. A. P. en vooral de
Sociaaldemókratische kamerleden zijn sinds 1897 "~

wij denken ook hierbij aan de verkiezingen van
Troelstra in Winschoten, Leeuwarden en Tietjerks-
reradeel — den boer opgegaan, om zooals het heet,
het socialisme te verkondigen, in waarheid om stem-
metjes te vangen.

Sinds dien tijd, dus nu reeds bijna dertien jaar,
hebben de propagandisten der S. D. A. P. onafge-
broken allen nadruk gelegd op den poiitieken strijd,
waardoor het begrip der landarbeiders — die voor
onzen strijd gewonnen werden - omtrent onze
strijdwijze te veel naar één kant uitgroeide en de
enkelingf-'i onder de propagandisten die den vollen
omvang van den klassenstrijd aantoonden waren niet
bij machte het verbroken evenwicht te herstellen.

Zoo zit de arbeidersbeweging in ons land nu vast
aan een landbouwproletariaat, dat politiek nog wel
eenigszins geschoold is, maar dat de werkelijke be-
teekenis van den onverzoenlijken klassenstrijd en het
verband, dat de politieke strijd daarmede houdt, niet
heeft leeren begrijpen, vandaar dat men nu — wel
wat laat — bemerkt, dat de beweging „op het doode
punt" gekomen is.

In het Friesch Volksblad van 9 October lezen we
in een verslag van cle Afdeeling Britswerd der
S. D. A. P. dat Ds. v. d. Heide het onderwerp be-
handelde: „Op het doode punt". Het is natuurlijk
ondoenlijk dit verslag in zijn geheel over te nemen,
enkele aanhalingen kunnen we echter niet achter-
wege laten, om onze lezers een indruk te geven van
de organisatie in Friesland, waar men evenals in
Groningen met een overwegende plattelandsbevolking
te doen heeft..... Op papier hebben we 46 Afdeelingen. Het ledental

van velen is zeer klein en vele afdeelingen voeren een
kwijnend bestaan ........ Het vorige jaar kon de jaarvergadering van deze
organisatie (de Provinciale Federatie) niet doorgaan, wegens
afwezigheid van voorstellen. Ook dit jaar kwamen te weinig
voorstellen in, om de afdeelingen op te roepen."

Uit deze bekentenis blijkt ten duidelijkste de
weinige belangstelling in onzen strijd en plotseling
neemt die belangstelling toe als de afgevaardigden
van „die vele zeer kleine afdeelingen, die een

kwijnend bestaan voeren" naar Deventer kunnen
gaan, om te roepen: „Smijt ze dr uit!

Verder vraagt Ds. v. d. Heide:
„Wat heeft onze vakorganisatie te beteekenen? Zondert

men Leeuwarden uit, waar enkele flinke vakvereenigingen
zijn dan moet men zeggen, dat het getal in vakver-
eenigingen georganiseerde arbeiders niet groot is . . . van de
meer dan 10,000 landarbeiders, die onze provincie telt, is i
'-1 2% georganiseerd".

Eigenaardig dat men in Leeuwarden waar onze
vriend Krijgsman jaren achtereen marxistische propa-
ganda voerde, wel enkele flinke vakvereenigingen
heeft en in de. rest van Friesland, dat voor het
meerendeel onder leiding van dominees staat niet.
Men zou zeggen: Hoe is 't mogelijk! Die marxisti-
sche propaganda schijnt daar in Leeuwarden toch
niet zooveel kwaad gedaan te hebben.

Wij lezen in dat verslag ook:.... de scherpe tegenstellingen van industrieele streken
ontbreken hier; de verhoudingen tusschen boer en arbeider
is dikwijls nog min of meer aartsvaderlijk; de afstand niet
zóó groot als tusschen fabrikant en fabrieksarbeider ;.. . . en
bovendien heeft vooral de flinke arbeider in de bouwstreken
hoop, dat. hij' uit den loondienst bevrijd kan worden door

zelfstandig" landgebruiker te worden."
Hierin zit vooral het groote verschil tusschen

de landarbeiders in Friesland en die in Groningen.
De laatsten staan voor het meerendeel als gewone
loonslaven tegenover den werkgever of ze staan als
zoodanig onder den koppelbaas.

In Uithuizerpolder bijv. woont de boer — bezitter
van den polder — in het dorp ; wil hij werk ver-
richt hebben, dan wendt hij zich niet tot de arbeiders,
maar tot den koppelbaas, de arbeiders zijn dienten-
gevolge slaafsch-onderdanig voor den koppelbaas,
die in de plaats treedt van den boer.

In Het Weekblad van 8 October vinden we van
de hand van P. J. Roosenboom een aanwijzing hoe
er gehandeld moet worden' om de landarbeiders te
organisceren. Hij zegt:

„Ik voor mij liol> met huisbezoek het meeste succes opge-
daan, vooral in verkiezingstijd.

Maar dat is niet voldoende: er moet klaarheid en socialis-
tisch inzicht komen in de koppen der landarbeiders.

Juist. De landarbeiders zijn in ons land te veel
verpolitiekt en dat is de fout in de beweging, die
nu hersteld dient te worden.

Men denke niet dat, na zulk 'n verwaarloozing
van de landarbeidersorganisatie, de lauwheid daar-
door te weeg gebracht spoedig verdwijnen zal.

Langdurige en onafgebroken verspreiding van de
allereenvoudigste lectuur, die verband houdt met den
toestand van de plek die bewerkt wordt, zal: vooraf
moeten gaan en men beginne daarmede niet in den
polder waar de arbeiders bezield zijn met een slaaf-
schen geest of in Friesland waar de arbeiderstreeft
naar „zelfstandig grondgebruiker" te worden, maar
in die streken waar de landarbeider als loondienaar
werkt, waar de arbeider zich wat vrijer gevoelt.

Arbeiders met slaafschen geest of die streven naar
grondbezit leveren niet het materiaal waaruit een
flinke organisatie kan worden opgebouwd.

Men beginne daar waar de arbeider wat meer
eigenwaarde be!zit en die vindt men zelden in den
polder.

Uithuizen en Usqucrt, Finsterwolde en Blijham,
Noord- en Zuidbroek, Delfzijl en Farmsum, dat zijn
de plaatsen waar het eerst organisatie van land-
arbeiders kan worden verwacht, maar ook daar niet
spoedig.

Taai en volhardend werken, regelmatige ver-
spreiding van hoogst eenvoudige en zeer goedkoope
lectuur, waaraan op de dorpen huisbezoek als van-
zelf verbonden is, zal op den duur de gemaakte fout
kunnen herstellen en ons eindelijk brengen organi-
satie van landarbeiders. R. V. S.

Uit het Buitenland.
Zoo hebben ze dan toch gedurfd, de sabelsleepers

en de papen te Madrid en Barcelona. Ferrer, de
man, die het gewaagd had in Barcelona scholen te
stichten, waar «libertair,» d.w.z. gewoon wetenschap-
pelijk, niet-clericaal onderwijs werd gegeven, een
taak, waaraan hij zijn leven en 't grootste deel van
zijn fortuin reeds had gewijd; dien zij reeds eenmaal,
voor een paar jaar te pakken hadden bij gelegenheid,
dat de Spaansche politie een bomaanslag pleegde op
den gekken Alfons, toen deze jongen een bezoek
aan Parijs bracht, maar dien zij toen weer moesten
loslaten door den proteststorm, die er in West-Europa
opstak; den man, dien zij bovenal haatten, omdat
zijn werk inderdaad een der grondslagen van hun
macht ondermijnde, hebben zij nu voor een krijgsraad
weten te brengen omdat hij toevallig voor particuliere
zaken te Barcelona was, toen de protestbeweging
tegen de Maroccaansche expeditie daar begon en zij
hebben hem, na een procedure, welker gelijke men

zelfs in Rusland moeilijk zal vinden, ter dood ver-
oordeeld en gefusilleerd.

Het geval Ferrer staat niet op zichzelf. Tienduizend
slachtoffers, volgens een matige berekening heeft de
reactie in Barcelona, gevolgd op de onderdrukking
van de volksbeweging, reeds geëischt. Mannen en
vrouwen zijn reeds gefusilleerd en op andere wijze
ter dood gebracht even «onschuldig» als Ferrer. Maar
in 'het lot en het geval van Ferrer wordt het lot en
het lijden van al die andere duizenden als 't ware
weerspiegeld en geconcentreerd, en de buitengewone
afzichtelijkheid der Spaansche reactie, die op 't oogen-
blik woedt, hel verlicht. Zijn . lot heeft dan ook
overal in de beschaafde wereld, niet alleen onder de
arbeiders, maar ook onder breede kringen der intel-
lectueelen vooral, een levendige protestbeweging tegen
die reactie doen ontstaan, een protestbeweging, die
natuurlijk uit den aard 't krachtigst is in de landen,
waar 't anti-clericalisme door den aard der historische
omstandigheden, als 't ware samengegroeid is met
de arbeidersbeweging, dus in landen als Frankrijk
en Italië. Een protestbeweging, die helaas niet heeft
mogen baten, omdat de monniken en de generaals
in Madrid ditmaal bang geworden voor de volksbe-
weging, met buitengewone snelheid hebben gehandeld.

Maar wij als socialisten mogen ons natuurlijk niet
vergenoegen met, zooals de anarchisten en de min
of meer democratische intellectueelen van allegading
doen, eenvoudig te protesteeren tegen deze tergende
schennis van de meest elementaire grondslagen der
burgerlijke maatschappij. Wij moeten vóór alles ook
in dezen de omstandigheden vaststellen, waardoor
deze ongehoorde misdaad, met al de andere misdaden
der Spaansche reactie mogelijk is geworden.

En doen wij dit, dan vinden wij 't volgende. In
de eerste plaats, gelijk hier reeds gezegd is, is
het de koloniale uitbreiding, de koloniale politiek,
die èn in het verleden en nu weer in het heden, de
politieke en economische omstandigheden in Spanje
heeft geschapen, waardoor de heerschappij van het
afgrijselijke papendom, dat nu het land ruïneert en
vertrapt, mogelijk is geworden.

In de tweede plaats ligt de schuld, dat de Spaansche
regeering, d. w. z. de monniken en de generaals, die
haar' vormen, dit schandstuk hebben gewaagd, dat
zij zoo het gevoel van de beschaafde wereld hebben
durven braveeren, bij de Spaansche bourgeoisie, d. w. z.
bij de handels- en tndustrie-bourgeoisie in Spanje, die
haar historische taak, — den strijd tegen de klassen en
klieken, die Spanje verderven en ook de bourgoisie
ontzaglijke schade toebrengen, doordien zij de econo-
mische ontwikkeling belemmeren, ja tot stilstandbren-
gen, — opnieuw in den steek heeft gelaten, nu het eerste
schijntje van een succes bij het nieuwe koloniale
avontuur der Spaansche regeering zich opdeed. Tien
jaar geleden, na den Spaansch-Amerikaanschen oorlog,
toen Spanje zijn laatste groote koloniën verloren
had, zag de bourgeoisie in, dat de koloniën steeds
als een vampyr het bloed en het geld van Spanje
hadden opgezogen. Zij zag dit in omdat het verlies
der koloniën een kolossale opleving van zaken bracht.
En de bourgeoisie stichtte toen een soort van Her-
vormings-ligua, net als de Engelsche bourgeoisie bv.
in de jaren na de groote Napoleontische oorlogen,
om eindelijk die financieele, economische en politieke
hervormingen te verkrijgen, zonder welke zij ook niet
kan gedijen. Maar ziet, nauwelijks hebben de Spaansche
troepen, bij de expeditie naar het Riff, de expeditie,
welke ondernomen is ten bate van Fransche financiets,
een expeditie, waar ook de bourgeoisie in den beginne
uit kracht van haar eigen belang tegen was, een
schijn van succes behaald door den berg te bezetten,
die Melilla bestrijkt, of de bourgeoisie juicht die actie
toe, omdat ook zij, tegen haar werkelijk belang in,
in die expansie naar Marocco een bron van profijt
ziet ontspringen. In den gemeenteraad van Madrid
stemden alle burgelijke raadsleden, ook de zoogen.
republikeinen, voor een adres van gelukwensch aan
het leger in Marocco. Slechts de socialisten stemden
en spraken er natuurlijk tegen. En door die houding
van de bourgeoise in Spanje, die opnieuw bezig is,
nogmaals gezegd tegen haar werkelijk belang in de
Monniken en de Generaals bij hun misdaden te steunen,
hebben deze laatsten het gewaagd Ferrer te vermoor-
den en in Monjuich te martelen en te fusillceren.

En ten slotte is er nog een factor werkzaam ge-
weest bij den dood van Ferrer. En dat is de West-
Europeesche, de liberale bourgeoisie en haar groote
pers. Wij spreken natuurlijk niet over de clericale
groote en kleine bourgeoisie en haarorganen. Romeis
internationaal georganiseerd als het geestelijke hoofd
der reactie en verkrijgt als zoodanig nog in steeds
toenemende mate den steun van alle groepen, klassen
en personen, die bij de uitbuiting belang hebben en
die de arbeidersbeweging met alle middelen willen

Arbeiders in Adam IV.
Brengt uw stem uit op Maandag
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bekampen. Maar die zoogenaamde liberalebourgeoisie
en de laffe broodschrijvers in haar dienst!

Op hen rust, wij moeten -dit luide uitspreken, min-
stens een even groot deel van de schuld aan deze
misdaad, gelijk van alle andere, groote misdaden in
de wereld, gelijk op haar schouders het bloed en het
lijden rust der tienduizenden slachtoffers van het
Tsarisme.

Weten die zoogenaamde libeialekrantenschrijvers,
die niet betaald worden ter verdediging van de Kerk,
niet, dat Farrer volkomen onschuldig vermoord is,
volkomen „onschuldig" uit een liberaal, een burger-
lijk oogpunt? Ongetwijfeld, Zij weten en wisten
het even goed als wij, evengoed als zij wisten, dat
het „recht" aan de zijde van Dreyfus was of aan de
zijde der Boerenrepublieken tegenover -Engeland,
waarover zij zich de vingers hebben blauw ge-
schreven en ons met golven van lauw enthousiasme
hebben overgoten, tot we er van gingen kotsen. Zij
weten en wisten het evengoed als zij weten, dathet
Tsarisme uit een bende van moordenaars en schavuiten
bestaat. Maar daarom verheffen zij nog niet hun
stem. In geenen deele. Eerst wanneer de materiëele
belangen van de krant, waaraan zij zijn verbonden
of, in sommige gevallen, van de partijen en groepen
of klassen, uit wier naam zij spreken, dit cisehen,
eerst dan breekt de bron van enthousiasme voor
recht en redelijkheid los. Een typisch voorbeeld
levert bij het geval-Ferrer bv. een blad als de N. R. Cl.,
onze grootste liberale krant. Zij wist heel goed, dat
aan Ferrer een misdaad begaan werd, even erg als
bv. aan Dreyfus. Immers : onmiddellijk na het telegram,
dat zijn dood meldde, sprak zij van misdaad. Maar
geen woord heeft zij, voor dien tijd, toen het nog
tijd was, ten gunste van Ferrer gesproken. En toch
is het duidelijk dat een unaniem protest van de
groote liberale pers van West-Europa te Madrid
zulk een indruk zou hebben gewekt, dat de monniken
en de generaals geaarzeld zouden hebben bij het
uitspreken en het volvoeren van het doodvonnis.

Waarom protesteert zulk een blad dan niet? Om
verschillende redenen. Ten eerste moet men de kat
uit den boom kijken en zich niet onvoorzichtig uit-
laten, waardoor men misschien katholieke lezers of
adverteerders zou kwetsen, voor het geen kwaad
meer kan. Ten tweede is de Nederlandsche bour-
geoisie verknocht aan de internationale groote finan-
ciers en is de Nederlandsche pers aan deze machten
verkocht.

De ' internationale groote financiers, vooral de
Fransche nu, bevorderen de expeditie der Spaansche
regeering naar Marocco en al wat zich tegen die
expeditie en de machthebbers in Spanje verzet is
verdacht bij de hooge Fransche bank. Onder die
omstandigheden is 't duidelijk, dat de bron van het
enthousiasme onzer liberale pennevoerders verstopt
blijft. Maar de schuld van Ferrer's dood en van
de martelingen te Monjuich rust daarmee voor een
groot deel op hen. En wij zien in het geval-Ferrer
opnieuw een bewijs, hoe de tegenwoordige liberale
bourgeoisie en haar pers, wanneer haar ideologie in
strijd komt met haar werkelijke of vermeende profijt-
belangen, zonder aarzelen de ideologie in den steek
laat en de verdediging dor eenvoudigste burgerlijke
rechtbeginselen overlaat aan hef proletariaat alleen.

Hoezeer de Fransche groote bank, die zoo goed
als onbeperkt in Frankrijk regeert, achter het avon-
tuur der Spaansche regeering en al de gevolgen van
dien werkzaam is, moest dezer dagen, door een zeld-
zame ironie van de geschiedenis, een Fransche sabel-
sleeper ondervinden, die dezelfde groote financiers
in Marocco groote diensten heeft bewezen.

Generaal d'Amadc is de man, die zich in Frank-
rijk een zekere vermaardheid heeft verworven door
zijn snelle «bevrediging», d. w. z. onderwerping van
de Sjawia, een Maroccaansche landstreek, waar de
inboorlingen de Franschen 't leven zuur hadden ge-
maakt. Deze man nu heeft, in een interview van
het bekende groote sensatie-blad de Matin verklaard,
dat zijns inziens de expeditie van Spanje op zoo
groote schaal als die nu gevoerd werd, een gevaar
was voor Frankrijk's belangen in Marocco en Algerië.
De generaal had met die bewering uit een patriottisch
oogpunt en van militair en politiek standpunt vol-
komen gelijk. Maar .. . hij had zich vergrepen aan
Hare Majesteit de Groote Fransche Bank, die op
't oogenblik de expeditie van Spanje wil, al is deze
ook tegen het werkelijke belang van Frankrijk. En
fluks gelastte zij haar bediende, den ex-socialist
Briand, thans minister-president van Frankrijk, den
generaal te straffen. En de populaire generaal werd
op non-activiteit gesteld, door den smerigen advocaat
van vuile zaakjes, die echter nu optreedt namens
de werkelijke macht in Frankrijk, de geconsolideerde
groote banken. Kan men treffender voorbeeld hebben

van de almacht van 't geconcentreerde kapitaal?
Dat Nederlandsche liberale journalistjes naar zijn
pijpen dansen mag ons dan toch heusch niet be-
vreemden!

Zoo biedt het geval-Ferrer aan de arbeiders stof
tot leering te over behalve derechtmatige en natuur-
lijk verontwaardiging, die het bij eiken mensch wekt.

V. R.

Sociale Hervormers.
Elk individueel belang moet onder-

geschikt zijn aan het algemeen belang.
V. SCHMOLLF.K

Het is een oud gezegde, dat de Duitschers in hun
politiek altijd gedacht hebben, wat de andere volkeren
deden en uitvoerden. Toen de westelijke volken hun
burgerlijke revolutie practisch doorvoerden, bevonden de
Duitschers zich theoretisch en filosofisch in het nevelland
der droomen en frases. Deze oude waarheid beleefjt
thans een nieuwe vorm op het gebied der sociale poli-
tiek. Andere volken hebben, toen de noodzakelijkheid
hen daartoe drong, het voorbeeld voor practische sociale
politiek gegeven, wel js waar niet dan na veel strijd, maar
dan toch zonder veel frases en theorie. In Duitschland
iis de practische sociale politiek ver ten achter, doch daar-
tegenover wordt ze in de theorie des te ijveriger beoe-
fend. Wij hebben hier een Vereeniging voor Sociale
Politiek, die door de beroemde namen van zijn leden,
door de voordrachten op hare algemeene vergaderingen
en hare honderden geschriften den indruk maakt, als
stond de sociale politiek hier in het middelpunt der
algemeene belangstelling.

Hoe weinig ons deze theoretische nevelachtige sociale
politiek schadeloos stellen kan voor een werkelijke,
toch levert ze ons dit voordeel op, dat ze ons het doel
en de beteekenis der sociale politiek duidelijk maakt.
Wat ergens anders de bourgeoisie in stilte denkt, wan-
neer ze genoodzaakt is eenigermate tegemoet te komen
aan de cisehen der arbeiders, dat flapt deveelbespraakt-
heid der duitsche professoren er openlijk uit. En zoo
biedt ons ook de openingsredevan Schmoller weer eenige
lichtende punten in den leidenden gedachtengang der
Duitsche sociale politiekers.

«■Tegen de overgebrachte Manchestertheorie en tegen het
uiterst radicale, in tle sociaal-democratie-» werd de vereeni-
ging voor 27 jaren opgericht. Sociale hervormingen, zoo
is de leidende gedachtengang, ondermijnenhet socialisme,
want zij maken zijn radicale eisch, de omverwerping der
bestaande orde, overbodig. Het oude Manchestërdom,
het ongebreidelde kapitalisme, stort de arbeidersmassa's
steeds meer in ellende.

Wil men niet, dat de socialistische oplossing tot redding
uit deze ellende zal worden doorgezet, dan moet een
betere oplossing worden gevonden. Er moet met het
Manchesterdom gebroken worden met behoud van de
grondslagen der huidige orde. Zulk een oplossing biedt
de sociale hervorming, de tot stand brenging van een
'door hervorming zachter en dragelijker gemaakt kapi-
talisme.

De burgerlijke sociale hervorming is dus te voorschijn
geroepen door de sociaal-democratie, en haar oplossing,
die we als motto boven dit artikel schreven, is eveneens
aan het socialisme ontleend.

Onder het kapitalisme heerseht het egoïstische eigen-
belang onbeperkt; ieder strijdt voor zichzelf tegen alle
concurrenten en niemand denkt aan eenig algemeen be-
lang der volksmassa, die het steeds ellendiger krijgt.
Daartegenover stelt het socialisme het ideaal van een
maatschappelijke orde, waarin het algemeen belang
regeert, waar slechts het welzijn van hetvolk de maatstaf
is en waar in plaats van den egoïstischenkamp van allen
tegen allen de samenwerking van allen met een gemeen-
schappelijk doel elk individu gelukkig maakt.

Deze schoone oplossing van het algemeen belang
hebben de burgerlijke sociaal-politici overgenomen. Zij
treden op als verdedigers van het «hoogere algemeen
belang.» «Dat is onze oplossing. Niet de partikuliere be-
hingen, en ia/n gerechtvaardigd egoisme ontkennen, maar tege-
lijk verkondigen dat elk individueel belang ondergeschikt moet
zijn aan het algemeen belang, dat alleen aan de toekomst
van het volk denkt...-» Tegen het Manchesterdom van
de slechts aan de oogenblikkelijke winst denkende kapi-
talisten is dat inderdaad een goede oplossing, hoewel
het rekening houden met het egoisme»
voor een krachtige practijk niet veel belooft. Moet ze
echter niet dengene, die zich aan die woorden houdt,
tot het socialisme voeren ? Want slechts het socialisme
stelt zonder beperking en consequent het gemeenschaps-
belang boven elk individueel belang, slechts het socialisme
denkt aan een gelukkige toekomst voor het geheele volk.
Waar blijft hier de strijd tegen de sociaal-democratie ?

Het antwoord er op geeft het slot van den zin, dien
we hierboven niet eindigden: „het algemeen belang, dat
iedere klasse dwingt zich zelf aan het geheel onderge-
schikt te maken en zich daarbij aan te passen."

Het algemeen belang wordt hier dus niet alleen in
tegenstelling tot de privaatbelangenvan enkele menschen,
maar ook tot de klassebelangen der afzonderlijke klassen
en zelfs daarboven gesteld. De sociale hervormers plaatsen
zich zoo te zeggen als hoogere instantie boven den strijd
der klassen. Zij verkondigen, dat geen klasse haar bij-
zondere belangen boven het algemeen belang mag stellen.
Hiermede wordt de oplossing van het socialisme dat de

menschen zal bevrijden, in haar tegendeel veranderd, in
een oplossing tegen het socialisme. Want tegen de
sociaal-democratie, die openlijk het klassebelang dei-
arbeiders tot het hoogste belang verklaart, keeren de
woorden van Schmoller zich. En daar zij behalve dit
voordeel nog een ander hebben, dat ze mooi klinken,
is het geen wonder, dat zijne toehoorders ze door hun
«krachtig applaus» dat het verslag van de vergadering
hier vermeldt, nog bijzonder hebben aangedikt.

In werkelijkheid is deze uitdrukking slechts een gemeen-
plaats. De klassen zijn tijdelijke vergankelijke producten
der economische ontwikkeling, die verdwijnen, wanneer
hunne funktie door de vooruitgang der maatschappij over-
bodig wordt. Slechts die menschen, die zich onder
nieuwe verhoudingen tot nieuwe funktie's in het maat-
schappelijk leven wenden, blijven. Maken de jonkers
er echter aanspraak op als jonkers, en de beurs-
sjacheraars als beurssjacheraars te blijven bestaan,
dan hadden met hetzelfde recht de roofridders hun
klassebélang als rooversklasse kunnen laten gelden.
Het is de laatste theoretische uitvlucht van een onder-
gaande klasse, welke door de economische ontwikkeling
overbodig, ja schadelijk is geworden en nu haar ontwik-
kelingsvijandige heerschappij door de opmarsen der
revolutionaire massa bedreigd ziet. Zij weet niets meer
aan te voeren dan dat ze «ook een klasse» is, evengoed
als deze massa. Zij probeert de tegenwoordige verdeeling
in klassen, dus de bestaande maatschappelijke orde tot
eeuwige wereldorde te versteenen.

De vooruitgang der maatschappij bestaat altijd daarin,
dat de groote uitgebuite volksmassa zich van de kleine
uitbuitende minderheid ontdoet. In dezen strijd, waarin
de belangen volkomen tegengesteld zijn, bestaat er geen
hooger algemeen belang. Het klassebelang der uitge-
buite revolutionaire klasse valt met het algemeen belang
der menschheid samen. De opkomende klasse is niets
en wil alles zijn. Wanneer dan van een algemeen be-
lang gesproken wordt, waaraan het belang van de massa en
het belang der kleine uitbuitersgroep zich als twee gelijk-
gerechtigde afzonderlijke belangen moeten ondergeschikt
maken, dan kan dit geen andere beteekenis hebben dan
de massa ten voordeele van dë uitbuiters theoretisch op
een dwaalspoor te brengen en haar bevrijding te vertragen.

Dus verre van een boven de klassen staande instantie
te zijn, laten deze sociale hervormers zich, juist door hun
gepraat over het algemeen belang zien als woordvoerders
der bourgeoisie tegen het proletariaat. En daar zij, zooals
het door de rede van Schmoller melankoliek heen klonk,
in de praktijk tegen de geweldige macht der reactie niet
op kunnen, blijft hun eenige taak, door een theoretische
vriendelijkheid tegenover de arbeiders, welke de heer-
schende klasse niets kost, het proletariaat van den onver-
zoenlijken klassenstrijd af te houden. A. P.

Van de Afdeelingen.

Den Haag. Maandag 18 October houdt de afd. in het
Gebouw van den Gemeentewerkliedenbond een cursus-
vergadering (met introductie), waar L. de Visser spreekt
over «Arbeidswetgeving en Sociaal-Democratie »

Op Woensdag 20 October belegt de Haagsche afd. een
openbare vergadering in Delft (kleine Concertzaal van
Stadsdoelen), waar H. Gorter en L. de Visser spreken
over «Waarom een nieuwe Soc.-Dem.-Partij.»

Amsterdam. Zaterdagavond vergaderde de afdeeling.
Besloten werd aan deverkiezing in IV deelte nemen, met
Wijnkoop als kandidaat.

Dinsdagavond debatteerde onze kandidaat met Van
den Tempel en Loopuit, die beiden zoowel in hun rede-
voeringen als in het debat de groote strijd voor het kies-
recht, die. toch ook alleen in de Raden nieuw leven kan
brengen, negeerden. Donderdagavond hadden wij een volle
vergadering in Amicitia met Mensing en Wijnkoop als
sprekers. Zander debatteerde met Oudegeest, die op zijn
gewone wijze en thans tegen onze Partij te keer ging,
terwijl De Wolff bij de Vrijzinnig-Demokrater).debatteerde.
Voor de propaganda van onze partij, ook bij niet-kiezers
zal deze verkiezing in alle geval niet dan goed doen,
hoe gering ook ons stemmental moge uitvallen.

Verantwoording van bij het P. B. ingekomen gelden
wordt de volgende week gegeven.

Advertentiën

GEBOREN:
JACQUES ABRAHAM

zoon van
HELENA JOHANNA VELTMAN

en
A. B. SOEP.

Antwerpen, 6 October igoó.

S. D. P. Afd. ADAM.
Zaterdagavond 8 uur zijn verspreiders noodig in

Café Centraal N. Prinsengracht 32.
Zondagavond B'/_ uur Verkiezingsvergadering m

Volkskoffiehuis Joden Breestraat.
Sprekers: Gorter en Wijnkoop.
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